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ILUSTRÍSSIMA SENHORA TATIANA MARIANO PREGOEIRA DA 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA PORTO 

VELHO/RO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2018/SML/PVH – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 09.00202/2017 

 

 

 

 

 

 

 

FLECHA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ: 07.476.684/0001-41, com sede na 

Av. Rio Madeira, nº 4757, Bairro Industrial, CEP 76.821-299, e-mail: 

administrativo@flechatur.com.br, telefone: (69) 3222-1332, na cidade de Porto 

Velho/RO, representada por ESBER E SERRATE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

(doc. 01), sociedade inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de 

Rondônia, sob o nº 048/12, com escritório localizado a Rua Rui Barbosa, nº 1019, 

B. Arigolândia, Cep.76.801-196, e-mails: renato@eshr.adv.br e 

vanessa@eshr.adv.br, telefone(s): (69) 3301-6650, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 17, do Decreto Municipal n° 

10.300/2006, bem como subitem 11.1 do Edital n° 142/2018, apresentar: 

IMPUGNAÇÃO 

o fazendo pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 

I – DOS FATOS 

Em conformidade com o Processo Administrativo acima epigrafado, 

foi aberta autorização para instauração de procedimento licitatório para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO 

ÔNIBUS, INCLUÍDO O ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO 

DE MOTORISTAS E MONITORES EM TODA A FROTA CONTRATADA, PARA 

EXECUTAR 13.056,20 KM/DIA, REFERENTE AOS 200 (DUZENTOS) DIAS 

LETIVOS E 10 (DEZ) DIAS DESTINADOS AS PROVAS DE RECUPERAÇÃO E 

EXAMES FINAIS, TOTALIZANDO 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS 

CONTRATADOS, A SEREM PERCORRIDOS, COM A FINALIDADE DE OFERTAR 

O TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA OS 5.024 (CINCO MIL E VINTE 

E QUATRO) ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E 

ESTADUAL, POR REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

mailto:administrativo@flechatur.com.br
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SEMED, PARA ATENDER OS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA E RESIDENTES 

NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, conforme especificações 

técnicas, unidades e quantidades definidas neste instrumento, na modalidade de 

Pregão, na forma Eletrônica, tipo menor preço global no lote e por rota  

Todavia, equivocou-se a Administração Pública ao elaborar tal ato 

administrativo, em razão de conter no instrumento convocatório diversas lacunas e 

ilegalidades que restringem a competitividade e desprezam as legislações 

existentes, o que será evidenciado de forma individualizada e pontual, motivo pelo 

qual, oponível a presente impugnação. 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação apresenta-se de forma tempestiva, pois 

manifestada no prazo estabelecido no Art. 17 do Decreto nº 10.300/2006, que 

regulamentou o pregão, na forma eletrônica, bem como item subitem 12.1.1. do 

instrumento convocatório, que assim dispõe: 

“11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica 

poderá propor impugnação deste ato convocatório do Pregão, 

na forma eletrônica, via e-mail para o endereço: 

pregoes.sml@gmail.com;” 

A data da sessão pública encontra-se marcada para abertura em 

20/12/2018 (quinta-feira). Assim, ratifica-se a tempestividade em razão da 

impugnação apresentada em 17/12/2018 (segunda-feira). 

III – DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PROPRIAMENTE DITAS 

 

III.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES DE 

REFERÊNCIA DO CADERNO TÉCNICO ELABORADO PELA 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO COM 

INSUMOS E SALÁRIOS DE 2017 E DA ILEGALIDADE PELA AUSÊNCIA DE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ELABORADA PELA SEMED EM 

AFRONTA AO ARTIGO 7º, §2º, II DA LLC – INEXEQUIBILIDADE DO VALOR 

ESTIMADO 

A administração pública municipal, através da SEMED, ao invés de 

elaborar sua própria planilha de composição de custos, conforme preconiza a lei no 

artigo 7º, §2º, II da lei 8.666/93, optou pela utilização da tabela de valor 

referencial preço por trecho, constante do Caderno Técnico elaborado pela 

administração pública estadual, através da Superintendência Estadual de Licitações 

– SUPEL. 

O item 8.1.1 do edital, dispõe sobre o julgamento das propostas, 

vejamos: 

8.1.1. Os valores apresentados nas planilhas de formação de 
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preços (Anexas ao Projeto Básico), estão embasados na 

metodologia do CADERNO TÉCNICO da Superintendência 

Estadual de Licitação do Estado de Rondônia - SUPEL.  

Também no subitem 26.3 do Projeto Básico consta a informação 

de que “os valores apresentados nas planilhas de formação de preço no Anexo II ao 

XV, estão embasados na metodologia do Caderno Técnico da SUPEL”,  

Em que pese o edital tenha mencionado sobre a metodologia 

baseada no Caderno Técnico, no processo administrativo não fora disponibilizado o 

referido documento para demonstrar todos os custos e justificar os valores 

unitários para cada rota. 

A exigência de elaboração de planilhas que expressem 

todos os custos por parte da própria Administração, é regra que se impõe, 

conforme estipulado no artigo 7º, §2º, inciso II da lei 8.666/93. Vejamos: 

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 

em particular, à seguinte sequência: 

(...) 

§2o As obras e os serviços somente poderão ser 

licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade 

competente e disponível para exame dos interessados em 

participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; (grifo nosso) 

Vislumbra-se ao artigo exposto, a necessidade e obrigatoriedade 

de incluir anexo ao edital o orçamento estimado em planilhas que reflita com a 

realidade do mercado, principalmente com relação à mão de obra e insumos, o que 

não fora respeitado pela SEMED. 

As planilhas elaboradas pela Superintendência Estadual 

(SUPEL/RO), que alcançou valores unitários por média de km apresentada às fls. 

3933 do processo administrativo, computa ônibus zero, diferente do edital que 

permite veículos com idade máxima de 10(dez) anos, ainda em afronta à legislação 

municipal que permite a utilização de ônibus de até 12(doze) anos. 

O município de Porto Velho exige 01(um) ônibus reserva para cada 

lote, aumentando 14 (quatorze) ônibus na composição de custos das empresas 

interessadas na licitação, o que não foi considerado no Caderno Técnico, que não 

contempla esse custo. Os insumos e salários que subsidiaram o preço do km do 

Caderno Técnico, está defasada com preços de 2017, em relação à todos os custos 

que envolvem a prestação dos serviços, sendo que a referida planilha para ser 

válida e atender ao dispositivo legal, deveria se aplicar a cada item do lote, 

considerando a existência de veículos distintos, e custos também. 
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Em caso análogo, o edital de Concorrência Pública nº 

10/2014 desta Prefeitura Municipal de Porto Velho, que tinha por objeto a 

coleta de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, fora suspenso pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia após a fase de julgamento das propostas, 

documentos de habilitação, e inclusive, após a fase recursal, sendo posteriormente 

anulado. 

Naquela oportunidade, fora demonstrado pela empresa 

Representante, em pedido de Reexame, que a planilha elaborada pela 

Administração continha equívocos insanáveis para aquela fase, por apresentar 

salários defasados e ausência de itens indispensáveis. 

Posteriormente a Corte de Contas Estadual, confirmou a 

Tutela Antecipada e dando provimento ao Recurso, considerando que 

planilhas de custos defasadas causam risco de fraude e inexecução do 

objeto. 

Vejamos o Acórdão AC1-TC 0001/17, da Primeira Câmara do 

Tribunal de Constas do Estado de Rondônia, referente ao processo nº 3.616/2016: 

PEDIDO DE REEXAME. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

PREFEITURA DE PORTO VELHO. SERVIÇOS DE COLETA 

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 

HOSPITALARES; OPERAÇÃO DE ATERRO; MANUTENÇÃO 

DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

HOSPITALARES; E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. 

REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

PLANILHA DE CUSTOS DEFASADA. DIFERENÇA DE R$ 

3.7 MILHÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

COMPETITIVIDADE. RISCO DE FRAUDE E INEXECUÇÃO 

DO OBJETO. SUSPENSÃO LIMINAR DO CERTAME. 

CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO 

AO RECURSO. 

Indícios de significativa defasagem da planilha de custos da 

Concorrência Pública n. 10/2014 podem culminar na 

declaração de nulidade do certame, uma vez que são 

capazes de gerar risco de inexecução e fraude contratual, 

para além de vulnerarem o princípio da competitividade. 

Desta maneira, a fim de acautelar a fiscalização empreendida 

por este Tribunal de Contas e evitar que se torne ineficaz o 

provimento final do processo 2.144/2016, é de se dar 

provimento ao recurso para o fim de manter suspensa a 

licitação. (TCE/RO, Acórdão AC1-TC 0001/17, Pleno, Rel. 

José Euler Potyguara Pereira de Mello, de 07/02/2017). 

Pelo Acordão, latente a demonstração da preocupação com a 

existência de planilha de composição de custos elaborada pela própria 

Administração e que esta reflita coma realidade do mercado, o que não se 

depreende pela mera utilização de caderno técnico de 2017. 

Além disso, é possível utilizar como balizamento de preços 

para aferir os valores de mercado, o valor unitário do km com o caderno 
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técnico, caso contemplasse valores atuais de insumos e salário. Porém, é 

dever da administração, conforme regra do art. 7º, §2º, II da LLC, que a 

Administração elabore sua própria planilha de custos para aferir 

juntamente com as cotações apresentadas e até o próprio caderno técnico 

atualizado. 

A ZÊNITE - maior consultoria em licitações do Brasil, elaborou nota 

técnica sobre o tema: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – PREÇO – 

ORÇAMENTO – DETALHAMENTO NA PLANILHA DE 

CUSTOS – ADMINISTRAÇÃO – OBRIGATORIEDADE  

A Administração Pública tem o dever de elaborar 

planilha de custos para compor o preço global dos 

serviços que pretende contratar. Para tanto, deverá 

destacar todos os valores que integram o custo final, tais 

como salários, encargos sociais e trabalhistas, insumos, 

custo do transporte, etc., tendo em vista a realidade de 

empresas que possivelmente participarão do certame. Por 

isso, ainda que na pesquisa de mercado os particulares 

consultados não apresentem seus preços detalhados, o 

que é bastante comum na prática, a Administração não 

pode se escusar dessa obrigação. Na fase de 

planejamento, é a Administração quem deve preencher 

a planilha conforme a realidade de mercado e as 

exigências legais (trabalhistas e previdenciárias), 

avaliando os custos que possivelmente incidem sobre o 

objeto da contratação e devem constar do referido 

documento. (Nota elaborada por Érica Miranda dos Santos 

Requi, integrante da Equipe Técnica Zênite.) 

Inclusive, cabe responsabilização aos gestores que deixarem de 

cumprir a legislação, quanto à elaboração de planilha de custos, vejamos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

ORÇAMENTO – VALORES SUPERESTIMADOS – 

UTILIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS COM GRANDE 

VARIAÇÃO DE VALORES – INCONSISTÊNCIA DA 

PESQUISA – RESPONSABILIDADE DO GESTOR – 

SANÇÃO – MULTA – LEI Nº 8.443/92 – TCU  

Em processo de representação, o TCU responsabilizou 

gestores públicos pela elaboração de orçamento estimativo 

de preços com valores superestimados em relação aos preços 

praticados no mercado e a outros contratos de igual objeto, 

vigentes no mesmo período e firmados pela mesma entidade. 

Apurou-se que os vícios no orçamento ocorreram em razão 

dos valores dos serviços objeto da contratação terem sido 

calculados a partir de orçamentos com grande variação de 

valores, denotando inconsistência da pesquisa de preços. 
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Diante desses fatos, o Relator, em seu voto, asseverou ser 

“indispensável que a Administração avalie, de forma crítica, a 

pesquisa de preço obtida junto ao mercado, em especial 

quando houver grande variação entre os valores a ela 

apresentados". Nesse sentido é a ementa do Acórdão 

1.108/2007 – Plenário: "não é admissível que a pesquisa de 

preços de mercado feita pela entidade seja destituída de 

juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, 

máxime quando observados indícios de preços destoantes 

dos praticados no mercado". Assim, ante as 

irregularidades comprovadas, o TCU considerou 

vulnerado o art. 7º, § 2º, inc. II, da Lei nº 8.666/93, 

aplicando aos gestores responsáveis pela elaboração 

do orçamento a multa prevista no art. 58, inc. II, da 

Lei nº 8.443/92. (TCU, Acórdão nº 403/2013, 1ª Câmara, 

Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 19.02.2013.) 

É inquestionável impor que as licitações não podem ser realizadas 

sem a comprovação por parte da Administração de todos os custos da contratação. 

Vejamos: 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

DEFINIÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO COMPLETO 

E DETALHADO – PREVISÃO DE TODOS OS CUSTOS 

UNITÁRIOS – REQUISITOS DE QUALIDADE DO OBJETO 

– ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES – TCU  

“(...) realize licitação somente se houver orçamento completo 

e detalhado em planilhas que expressem todos os custos 

unitários (art. 7º, § 2º, II), o diagnóstico da necessidade de 

se proceder à contratação e estabelecidos os requisitos de 

qualidade do objeto, de forma a atender às necessidades do 

órgão”. (TCU, Acórdão nº 1.373/2003, Plenário, Rel. Min. 

Augusto Sherman Cavalcanti, DOU de 26.09.2003.) 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO – RECURSOS 

FEDERAIS – DETALHAMENTOS QUE DEVEM CONSTAR 

NECESSARIAMENTE DO EDITAL – TCU  

"9.6.10. caso venha a realizar nova licitação para os 

serviços de supervisão da obra do contorno ferroviário 

respeite de forma integral o art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei nº 8.666/93, apontando, no orçamento, e exigindo, 

nas propostas, cotação de preços para todos os 

serviços a serem executados, individualmente, bem 

como discriminando no edital o local, o momento 

cronológico, o número de profissionais e os 

respectivos números de horas a serem trabalhadas 

envolvidos em cada uma das tarefas; 9.6.11. caso venha 

a utilizar recursos federais para pagamento de serviços de 
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supervisão passe a exigir a comprovação adequada dos 

serviços realizados de modo que a liquidação da despesa 

tenha por base os comprovantes da prestação efetiva do 

serviço por parte da entidade, em obediência ao art. 63, § 

2º, da Lei 4.320/64;". (TCU, Acórdão nº 2.088/2004, 

Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 

15.12.2004.) 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – OBRAS 

PÚBLICAS – PROJETO BÁSICO – DISCRIMINAÇÃO DOS 

ELEMENTOS E CUSTO UNITÁRIO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – TCU  

"A elaboração de projeto básico adequado e atualizado, 

assim considerado aquele que possua os elementos 

descritivos e que expressem a composição de todos os custos 

unitários, é imprescindível para a realização de qualquer obra 

pública, resguardando a Administração Pública de 

sobrepreços e manipulação indevida no contrato original". 

(TCU, Acórdão nº 2.641/2007, Plenário, Rel. Min. Marcos 

Bemquerer Costa, DOU de 11.12.2007.) 

“(...) não é possível licitar obras e serviços sem que o 

respectivo orçamento detalhado, elaborado pela 

Administração, esteja expressando, com razoável precisão 

quanto aos valores de mercado, a composição de todos os 

custos unitários, nos termos do art. 7º, §2º, II, da Lei 

8.666/1993, tendo-se presente que essa peça é fundamental 

para a contratação pelo preço justo e vantajoso (...)” 

(Acórdão 1.038/2011, Plenário, rel. Min. Luís de 

Carvalho). 

“8. Vale destacar que o inciso II do §2º do art. 7º da Lei 

Geral de Licitações e Contratos estabelece como um dos 

requisitos para licitação de obras e serviços a existência de 

“orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários”. 9. A regra 

contida no preceito legal traz basicamente duas implicações. 

A primeira contempla o dever de a Administração estimar 

seus custos, pois os valores a desembolsar devem ser 

previstos antes mesmo de se iniciar a licitação. A segunda 

guarda consonância com o princípio da transparência na 

gestão dos recursos públicos de forma que se possa verificar 

a conformidade de cada proposta ofertada à Administração 

com os preços correntes no mercado, o que se coaduna com 

a busca de cada proposta mais vantajosa e da isonomia e 

ainda conduz a um aumento de efetividade no controle dos 

recursos” (Acórdão 2.157/2010, Plenário, rel. Min. 
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Marcos Bemquerer Costa). 

“No que tange à exigência de orçamento estimativo em 

composições de custos unitários, é fato que, independente da 

modalidade de licitação, a elaboração de planilhas que 

expressem a composição dos custos unitários é peça 

imprescindível para o processo licitatório, conforme se 

observa no comando do inciso II, §2º, do art. 7º da Lei 

8.666/1993.” (Acórdão 2.133/2010, Plenário, rel. Min. 

Aroldo Cedraz). 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA – PLANEJAMENTO – 

AVALIAÇÃO DO CUSTO – ORÇAMENTO DETALHADO – 

PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO E FINALIDADE – 

TCU  

No entendimento do TCU, a avaliação do custo deve ocorrer 

“mediante orçamento detalhado, em que constem os preços 

unitários relativos a cada item de serviço e o valor global, 

elaborado a partir de fundamentada pesquisa de preços 

praticados no mercado, incluindo consultas a diversas fontes 

de informação, de modo a demonstrar, no caso das 

contratações diretas, a compatibilidade do preço contratado 

com os valores de mercado; e, nos casos de licitação, os 

parâmetros para verificar a adequação das propostas 

econômicas”. (TCU, Acórdão nº 526/2013, Plenário, Rel. Min. 

Marcos Bemquerer Costa, DOU de 18.03.2013.) 

Conforme inúmeros posicionamentos jurisprudenciais nota-se que 

não é discricionariedade da Administração deixar de elaborar a planilha de custos 

para utilizar valores unitários alcançados por planilhas elaboradas por terceiros, 

planilha esta formatada com custos distintos aos exigidos no edital, e que 

contempla valores defasados em relação aos custos com mão de obra, insumos, 

dentre outros, devendo a Administração apresentar, por força do artigo 7º, §2º, II 

da lei 8.666/93 a sua própria planilha de custos para cada rota, ainda que se utilize 

da planilha modelo da Supel Estadual, desde que conste todos os custos atuais e 

necessários, contemplando todos os itens exigidos no instrumento convocatório. 

De outro giro, insta informar que caderno técnico fora contestado 

pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Escolar, Locação e 

Fretamento do Estado de Rondônia – SEMTEFRO, através do Ofício 

OF.0710022018.SEMPTEPRO 001/2018 (doc. 02), sendo que até os dias de hoje 

não houve um relatório conclusivo sobre os pontos levantados por diversos técnicos 

que subscreveram o documento elaborado pelo SEMTEPRO, conforme se depreende 

do processo eletrônico nº 0043.222312/2018-11, disponibilizado no SEI/RO. 

Sabe-se que em 13/11/2018 fora publicado a Portaria nº 

118/2018/SUPEL-CI (doc. 03), designando a comissão responsável para realizar a 

revisão do valor de referência do quilometro rodado/dia por veículo no âmbito do 

transporte escolar no Estado de Rondônia, o que ainda não fora concluído, sendo 
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inevitável o acréscimo nos valores.  

Com base apenas nos valores estimados por trecho de quilômetros 

rodados, encontrados no citado Caderno Técnico, a SEMED estimou o valor para a 

contratação no importe de R$ 23.263.608,61 (vinte e três milhões, duzentos e 

sessenta e três mil, seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos), conforme se 

depreende do subitem 3.3 do edital. 

Todavia, além do mencionado documento apresentar 

inúmeros equívocos quanto aos custos apontados em diversos itens da 

planilha de composição de custos, a SEMED sequer teve o trabalho de 

aplicar os valores de referências para distribuí-los em uma planilha de 

composição de custos própria, com valores atualizados de salário e 

insumos, conforme se verifica dos autos do Processo Administrativo nº 

09.00202.00.2017, às fls. 3933. 

O referido Caderno Técnico da SUPEL, que sequer fora anexado 

aos autos, mas foi retirado pela Impugnante nos portais eletrônicos do Governo do 

Estado de Rondônia, refere-se ao período de junho/2017, o que pode ser 

constatado logo na página 01 do CADETEC (doc. 04), e encontra-se em análise, 

conforme se depreende da Portaria nº 118/2018/SUPEL-CI (doc. 03), que designou 

uma Comissão para realizar a revisão do valor de referência do quilômetro 

rodado/dia por veículo, sendo mais um motivo para não ser utilizado como 

balizamento orçamentário. 

Ressalte-se que as planilhas e valores nele constantes, inclusive, 

foram objeto de questionamentos por parte da Associação Rondoniense de 

Municípios – AROM, que apontou diversas falhas na planilha de composição de 

custos, apresentando junto à SUPEL o Ofício nº 144/GAB/AROM/2018 (doc. 05), em 

23/10/2018, e fatalmente a comissão existente realizará a análise dos referidos 

questionamentos.  

A cópia do ofício da AROM apresentado junto à SUPEL, em síntese, 

questiona os seguintes pontos da planilha de composição de custos constante do 

Caderno Técnico: 

a) Período de 12 (doze) meses para a execução dos 

serviços, sendo que não é necessário o transporte escolar 

para esse período, devido ao calendário escolar ser de 

apenas 10 (meses), o que acarretaria um acréscimo de 

R$ 0,10 (dez centavos) por quilometro rodado; Custo 

com lavagem dos veículos acima do valor de mercado; 

Ausência de composição quanto à remuneração de capital 

imobilizado, inexistindo a contabilização de “garagem, 

oficina e escritório”, na qual deveria existir uma variação 

entre 0,2% a 5%; posição de custo bruto não condiz com 

a atividade prestada em relação ao grau de Risco Alto 

que deve ser de 12% e não de apenas 6%;Não foram 

computados valores referentes ao Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica – IRPJ (2,4%) e a CSLL (1,08%);Custos 
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de mão de obra (motorista e monitor) devem ser 

rateados considerando o período da prestação dos 

serviços que é de 10 (dez) meses e não 12 (doze) meses, 

já que não haverá transporte escolar durante todo esse 

período; Valores desatualizados há mais de 01 (um) ano, 

não considerando os reais valores praticados no ano de 

2018, tais como salários de motoristas e monitores;Como 

se vê, os cálculos apresentados no Caderno Técnico da SUPEL não podem servir de 

balizamento para apuração dos reais custos dos serviços de transporte escolar, pois 

as incongruências nele constantes prejudicam a apresentação de uma proposta de 

preços exequível, segura e condizente com a realidade do mercado. 

Ademais, por se tratar de serviço com dedicação exclusiva de 

mão-de-obra em uma eventual necessidade de pedido de realinhamento, reajuste 

ou revisão de valores, serão os valores apresentados na planilha da contratada que 

servirão de base para a concessão ou não do pedido, sendo, portanto, 

indispensável a averiguação de que nos preços ofertados constam todos os custos 

para que a Administração não seja solidária de eventuais despesas não 

computadas. 

Como dito alhures, o Caderno Técnico da SUPEL, apresenta 

valores de salários de motorista e monitores defasados, pois utilizou como 

referência a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017, o que é constatado 

às fls. 97 e 98, do citado documento. 

Vejamos a divergência entre os valores dos salários 

apresentados no Caderno Técnico da SUPEL e dos valores informado pela 

própria SEMED (fls. 3914/3915): 

Salário Motorista 

Caderno Técnico 

SUPEL 

2017 

Salário Motorista 

Planilha SEMED 

2018 

Salário Monitor 

Caderno Técnico 

SUPEL 

2017 

Salário Monitor 

Planilha SEMED 

2018 

R$ 1.212,79 R$ 1.359,60 R$ 954,00 R$ 1.008.95 

Não é compreensível que a SEMED informe que está se balizando 

pelos preços do Caderno Técnico da SUPEL (ainda em reanálise), o qual apresenta 

valores defasados, sendo que em outra oportunidade a própria SEMED junta 

documentos com demonstram que os valores atuais estão divergentes. 

Ou seja, qual o fundamento da SEMED anexar aos autos, salários 

atualizados dos motoristas e monitores, se os valores unitários do KM indicados no 

Caderno Técnico da SUPEL são de 2017 que fora utilizado para levantamento do 

valor estimado, encontra-se defasado, assim como os insumos e demais custos???  

Frisa-se, mais uma vez, que nenhum outro documento 

elaborado pela SEMED deve ser levado em consideração, pois no final das 

contas, apenas baseia-se no preço do quilometro indicado pelo caderno 

técnico da SUPEL, sem qualquer variação de valores, seguindo apenas as 
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rotas próprias e aplicando o valor por de acordo com cada trecho. 

No despacho de fls. 3.316/3.317, verifica-se o Despacho do 

Gabinete da SML à SEMED, indicando ser mais viável a utilização dos valores 

indicados no Caderno Técnico da SUPEL, contudo, alertou pela necessidade de 

alteração do Projeto Básico, da Planilha de Custos e da Proposta a ser preenchida 

pelos licitantes, o que não aconteceu, já que a SEMED não elaborou sua própria 

planilha, utilizando-se, apenas, dos valores por quilômetros, retirados dele. 

Fato curioso é que a SML alega que buscou aproximadamente 40 

(quarenta) cotações sem sucesso, e por isso decidiram pela utilização do caderno 

técnico para balizar os custos, ignorando a exigência legal da elaboração de 

planilha pela própria administração. 

Nota-se através de fls. 3287 do processo, a solicitação da cotação 

por parte da SML em 26/10/2018. Ato contínuo, em 08/11/2018 a empresa VIA 

NORTE declinou da cotação, alegando que não apresentaria cotação pela exigência 

de ônibus de 07 anos, conforme se depreende às fls. 3313. 

Em seguida, em 13/11/2018 a Superintendência Municipal de 

Licitações alegou que seria utilizado o caderno técnico da Supel Estadual e que 

aumentaria a idade da frota de 07 para 10 anos, mesmo que os veículos utilizados 

como balizamento de preço da Supel Estadual são distintos aos licitado. 

Ademais, considerando a mudança do objeto, aumentando a idade 

dos veículos para 10(dez) anos, porque não refez a cotação com a empresa VIA 

NORTE, por exemplo, que declinou a cotação exatamente por esse motivo? 

O fato é que a Superintendência do Município afiança a 

contratação com valores defasados do caderno técnico, deixando de orientar a 

SEMED de sua responsabilidade legal (Art. 7º, §2º, II da LLC) na elaboração de 

planilhas atuais e individuais por rota. E ainda, alega não alcançar cotações, mas 

após a alteração do objeto não refez as cotações para justificar os valores. 

Indaga-se: caso haja equívoco o preço formatado no caderno 

técnico, seja superfaturado ou inexequível, a SEMED alegará que a 

responsabilização será da SUPEL ESTADUAL, e não do ordenador de despesa 

municipal que deixou de aferir seu próprio custo? 

Não há como compreender qual a resistência da Secretaria 

Municipal de enfrentar os custos reais da prestação de serviços, se a comissão de 

fiscalização tem sido árdua no acompanhamento da prestação dos serviços, 

possuindo conhecimento dos custos reais que envolvem a prestação dos serviços. 

É através das planilhas de composição de custos que se pode 

constatar os valores que serão pagos aos motoristas e monitores, os gastos com 

impostos, insumos e etc. 

De nada adianta todas as justificativas retiradas do Caderno 

Técnico da SUPEL e inseridas no Projeto Básico Anexo do presente edital, se não 



 
 
 

 

12 

houve a elaboração da Planilha de Composição de Custos elaboradas pela própria 

SEMED ajustada a realidade de cada lote/rota. 

Ao “copiar” os valores apostos no Caderno Técnico da SUPEL, o 

qual apresenta valores defasados, já que fora elaborado em junho/2017, a SEMED 

não possibilita que as empresas interessadas possam participar da licitação 

ofertando uma proposta de preço real e exequível. 

Por outro lado, sem maiores justificativas e, 

consequentemente, sem constar do edital, constata-se dos 

autos do Processo Administrativo nº 09.00202.00.2017, às fls. 

4149, documento da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão – SEMPOG, informando a reserva de 

orçamento no valor de R$ 30.677.856,00 (trinta milhões, 

seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis 

reais), para a execução dos serviços de transporte escolar 

terrestre para o ano de 2019, sendo que o valor estimado para 

contratação é de R$23.263.608,61 (vinte e três milhões, 

duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oito reais e 

sessenta e um centavos). 

Diante do acréscimo orçamentário no último dia 04/12/2018, 

pergunta-se:  

a) Qual foi o critério utilizado pela SEMED para aumentar a 

reserva orçamentária para esta contratação para 

R$30.677.856,00, se o valor estimado continua sendo 

R$23.263.608,61? Houve formatação de planilha de 

custos para justificar este acréscimo? 

b) A SEMED tem ciência que apontar preço inexequível no 

edital em relação ao valor estimado pode afastar 

competidores, o que conflita com a reserva orçamentária 

no valor exequível de R$30.677.856,00, devendo este 

ser o valor aproximado estimado? 

c) Qual a intenção de reservar orçamento em valor superior 

a 07(sete) milhões do valor estimado constante no 

edital? 

O valor de pouco mais de 23 milhões para todos os 14(quatorze) 

lotes indicado no edital é inexequível e com toda certeza afastará diversos 

competidores, que serão desestimulados a participar com valores defasados, 

porém, o valor de pouco mais de 30 milhões provavelmente seja exequível, porém, 

só será confirmado quando a SEMED fazer cumprir a regra legal com a elaboração 

de sua planilha própria.  

O fato curioso é que o aumento da reserva orçamentária na monta 

de mais de 7 milhões não foi justificado e pode ser uma brecha para que após a 
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fase de lances seja valor aceito, mas sequer comprovado. Como pode???  

Nota-se como é imprescindível que a Administração elabore sua 

própria planilha de custos, conforme determina a lei, para que analise dentre os 

preços de mercado apresentados e o caderno técnico disponível, desde que 

atualizados, e para aferir se há qualquer indício de inexequibilidade ou 

superfaturamento. 

As empresas que ofereceram cotação, apresentaram valores 

muito superiores aos constantes do Caderno Técnico da SUPEL, 

evidenciando que o valor global da contratação, estimado pela SEMED, está 

considerando valores inexequíveis o que certamente afastará 

competidores do certame. Vejamos: 

 Empresa Nova Fonte cotou o valor de R$ 17,39 (dezessete reais 

trinta e nove centavos), por quilometro rodado, resultando no valor 

total de R$47.494.055,00. (fls. 3298/3299); 

 Empresa Reo Ramos apresentou cotação apenas para os lotes 07 e 

08, sendo que para o lote 07 cotou ao valor de R$ 12,63 (doze reais 

e sessenta e três centavos) e para o lote 08 cotou o valor de R$ 

13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos), o quilometro rodado 

(fls. 3307 e 3319). 

Contrapondo-se aos valores apresentados nas cotações, 

para o mesmo lote 07 cotado pela empresa Reo Ramos, a SEMED 

considerando os valores do Caderno Técnico da SUPEL, em algumas rotas, 

baseia-se no valor estimado mínimo de R$ 6,05 (seis reais e cinco 

centavos) e para o Lote 08, baseia-se no valor estimado mínimo de R$ 5,99 

(cinco reais e noventa e nove centavos), por quilometro rodado, o que é 

extremamente discrepante aos valores alcançados pelo caderno técnico 

defasado, impondo à Administração a elaboração de sua própria planilha 

de custos, conforme artigo 7º, §2ª, II da lei de licitações.  

Ora, qual é o fundamento de receber cotações de mercado, 

se as mesmas não servem para que a Administração balize seus custos, 

que foram aceitos tão somente pelo caderno técnico com custos 

defasados? 

Deste modo, conclui-se que os valores apresentados no Caderno 

Técnico da SUPEL não poderão ser utilizados como balizamento de preços para a 

futura contratação, pois não espelham a realidade do mercado, sendo indispensável 

que a Administração Pública Municipal elabore e apresente suas próprias planilhas 

de composição de custos para acompanhar o edital, para que os licitantes tenham 

segurança na elaboração de suas planilhas quando da elaboração de sua proposta 

de preços, e para que a licitação não seja fracassada pelos preços discrepantes à 

realidade. 
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III.2 - DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PRAZO PARA ENVIO DE 

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -  SUBITEM 8.3.2 DO EDITAL 

Assim prevê o subitem 8.3.2 do Edital: 

8.3.2. Será estipulado e informado pelo pregoeiro(a), em 

campo próprio do sistema, o prazo para a empresa melhor 

classificada, encaminhar a proposta ajustada ao lance final e 

os documentos exigidos para habilitação ou documentos 

desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos 

originais, estar assinados, rubricados, e enviados via correio 

eletrônico, para o e-mail pregoes.sml@gmail.com. 

Insta esclarecer que é necessário que o edital faça a previsão no 

edital do prazo que será concedido para a empresa classificada em primeiro lugar, 

ou as remanescentes, caso haja desclassificação ou inabilitação, para o envio da 

proposta e, posteriormente, dos documentos de habilitação, visto que da forma 

como fora colocado na redação acima, concede uma liberalidade ao pregoeiro que 

poderia inviabilizar o atendimento da convocação. 

Ademais, a proposta de preços ajustada ao lance final deverá ser 

enviada acompanhada de planilha de composição de custos, carecendo de prazo 

maior para o ajuste dos valores, já que não se trata apenas de informar o valor 

total da proposta. 

O edital deve possuir regras claras, principalmente com relação a 

prazos que devem ser cumpridos pelos participantes do certame, haja vista que 

este não pode ficar à mercê do Pregoeiro, pois implica no comprometimento das 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Conforme disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação não 

poderá ser sigilosa, bem como suas regras devem ser claras, ou seja, deve possuir 

regras objetivas. Vejamos: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu procedimento, 

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva 

abertura. 

mailto:pregoes.sml@gmail.com
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Como se pode observar o edital não pode trazer lacunas ou 

omissões, bem como não pode deixar de apresentar regras claras e objetivas. Os 

licitantes não podem sofrer nenhum tipo de “surpresa” no transcorrer do certame 

ou ficar sujeito a decisões do Pregoeiro de caráter subjetivo. 

A Administração e as empresas licitantes ficam restritas ao que 

lhes é solicitado ou permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, 

às propostas, ao julgamento motivado e quanto às regras contratuais. 

No instrumento convocatório deverá constar, pelo menos: dia, 

hora e local da abertura, como serão recebidas as propostas e as condições em que 

devem ser apresentadas, critério de julgamento, descrição objetiva do escopo da 

licitação, indicação de meio para esclarecimento de eventuais dúvidas, 

fornecimento de plantas, instruções, especificações, prazo de cumprimento, 

garantia e outros elementos necessários ao inteiro conhecimento do objeto da 

licitação. 

Com estas informações, minimizada estará a existência de 

surpresas, vez que as partes tomaram ciência, antecipadamente, de todos os 

requisitos e exigências ao edital. 

Não obstante, a única surpresa dentro do procedimento da 

licitação, deve ser o valor da proposta até à sua abertura. Desse modo, os licitantes 

participantes do procedimento devem ter um tratamento adequado, onde não haja 

imprevisões de qualquer espécie. 

Ademais, o prazo para o envio da proposta e documentos de 

habilitação já deve constar do edital de modo a garantir o tratamento isonômico 

entre os participantes do certame, já que assim será garantido o mesmo prazo para 

todos os licitantes. 

A relevância da isonomia está prevista, inclusive, na Constituição 

Federal/88, onde no inciso XXI do art. 37, determina expressamente que as 

contratações públicas serão promovidas de modo a assegurar a igualdade de 

condições entre todos os participantes do certame. Vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: 

(...)  

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
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técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

Além disso, o subitem 8.3.3, assim dispõe: 

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e 

correta, ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus 

anexos, ou descumprir o prazo estabelecido no subitem 

8.3.2, o Pregoeiro(a) considerará a proponente 

DESCLASSIFICADA. 

Considerando que o edital não indica qual será o prazo, qual o 

critério será utilizado para desclassificação? Por discricionariedade do pregoeiro, 

poderá ser estipulado prazo diferente, a depender da empresa classificada, ou 

dependendo da urgência para finalização do certame?  

Não há qualquer prejuízo na definição do prazo pela administração 

de forma prévia. Na verdade, há benesses que resguardam a Administração ao 

aplicar as regras impostas no instrumento convocatório e vincula aos licitantes a 

obrigação de elaborarem suas propostas e planilhas previamente, cientes do prazo 

que deverá cumprir caso seja arrematante, até porque, o artigo 3º, §3 da LLC é 

taxativo quanto à impossibilidade de sigilo no transcurso da licitação. 

Desta forma, é imperioso que o edital seja retificado para que se 

faça constar qual o prazo será concedido pelo Pregoeiro para o envio de propostas 

e documentos de habilitação, para que os licitantes participantes não sejam pegos 

de surpresa com concessão de prazo exíguo, principalmente em razão de que a 

proposta deverá ser apresentada juntamente com planilha de composição de 

custos, a qual deverá ser ajustada ao lance final, sendo que a elaboração desta não 

é tão simples e demanda tempo para a correta adequação de todos os valores. 

 

III.3 - DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DE DIVERSAS EMPRESAS 

SIMULTANEAMENTE DURANTE A FASE DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE PROPOSTA 

JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - AFRONTA À 

LEGISLAÇÃO – FASES DISTINTAS 

O item 8.4. do edital contém o seguinte dispositivo: 

8.4. O Pregoeiro, quando restar frustrada a negociação com 

o licitante originalmente vencedor do lote, desclassificada a 

primeira colocada, na forma do inciso III do Subitem 8.2 

deste Edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM 

ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, todos os licitantes 

classificados para o lote, para, querendo, manifestar-se 

quanto a intenção de negociação para o lote em referência 

com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos 
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autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por 

acompanhar no sistema a convocação a que se refere este 

subitem. 

Em relação ao trâmite processual após a etapa de lances, 

especialmente no caso de pregão eletrônico, o art. 25, §5º, do Decreto Federal nº 

5.450/05, que regulamentou o Pregão na forma eletrônica, estabelece que: 

“Art. 25. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará 

a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao estimado para 

contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital. 

(…) 

§5º Se a proposta não for aceitável ou se o licitante 

não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital.1 

Do caput do decreto federal, verifica-se que, encerrada a etapa de 

lances, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em 1º lugar. 

Em sendo aceitável, examinará os documentos de habilitação do particular 

respectivo. 

Posteriormente, de acordo com o §5º do Decreto Federal e §4º do 

Decreto Estadual, se o licitante classificado em 1º lugar for desclassificado ou 

inabilitado, a Administração deverá proceder à análise das ofertas subsequentes e a 

respectiva qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma que atenda o edital.2 

Nessa acepção, ao comentar sobre o §5º, do art. 25 do Decreto nº 

5.450/05, Joel de Menezes Niebuhr leciona que: 

“(…) se a proposta de menor preço for desclassificada, o 

pregoeiro deve tomar em conta a proposta com o segundo 

menor preço, passando a analisar a aceitabilidade dela. E 

assim deve proceder, de modo sucessivo, de acordo com a 

ordem de classificação, até encontrar proposta que seja 

aceitável. (…) Se o licitante autor da proposta de menor 

preço não apresenta os documentos devidos ou apresenta 

                                                           
1Tal dispositivo é equivalente ao constante na Lei nº 10.520/02, art. 4º, inc. XVI, “se a oferta não for 

aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;” 
2O art. 4º, inc. XVII, da Lei nº 10.520/02, estabelece que “nas situações previstas nos incisos XI e XVI, 
o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço”. 
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documentos irregulares, impõe-se, por via de consequência, 

a inabilitação dele. Nessa situação, aplica-se o §5º do 

Decreto nº 5.450/02. (…) Isto é, se o autor da proposta de 

menor preço for inabilitado, o pregoeiro deverá requerer os 

documentos de habilitação do autor da proposta com 

segundo menor preço.3 

A partir do procedimento descrito, dessume-se a impossibilidade 

de a Administração, ao final da etapa de lances, requisitar desde logo documentos 

de proposta e/ou de habilitação de mais de um licitante. Não se pode considerar 

uma faculdade do pregoeiro em convocar mais de um licitante, sem qualquer 

amparo legal. 

Em hipótese alguma o argumento de suposta “celeridade” do 

procedimento autoriza desvirtuar o procedimento descrito na legislação. 

Nesse sentido, no Acórdão nº 558/2010 – Plenário do Tribunal de 

Contas da União, o Relator Augusto Nardes entendeu como ilegal a convocação 

simultânea de licitantes para apresentação de documentos, devendo o pregoeiro 

respeitar a ordem de classificação. Ainda, chamou essa medida (chamamento 

simultâneo) de “simples pressa administrativa”. Vejamos: 

“VOTO 

(…) 

8. Em outra irregularidade anotada nos autos, o 

pregoeiro requisitou das dez licitantes mais bem 

classificadas a remessa via fax de suas respectivas 

propostas e documentação de habilitação. Essa 

ocorrência gerou dois questionamentos. Primeiro, 

observou-se que o chamamento simultâneo de 

licitantes não encontra expressa previsão no edital ou 

na lei de regência dos pregões eletrônicos (Lei 

10.520/2002), nem foi devidamente justificado no 

processo. Em segundo lugar, consta que, tendo solicitado os 

documentos de dez empresas, o condutor do certame 

concedeu apenas uma hora de prazo para a remessa dos 

documentos, disponibilizando apenas um aparelho para a 

transmissão. Esse prazo foi depois prorrogado por mais meia 

hora mas, mesmo assim foi considerado insuficiente pela 

empresa representante e pela unidade técnica. 

9. Quanto ao primeiro aspecto questionado, alegou o 

responsável que não houve prazo para a ‘execução 

convencional dos procedimentos licitatórios’, juntando 

                                                           
3NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 4. ed. Curitiba: Zênite, 2006. p. 342-
350 
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a informação de que o pregão foi realizado em 

23/12/2008. Para o segundo questionamento, a alegação 

foi de que, no total, foi aberto prazo de três horas para o 

recebimento da documentação, considerando o interregno de 

tempo que precedeu a prorrogação do período inicial. Tal 

prazo seria suficiente, no entender do pregoeiro, 

considerando o tempo de dois minutos por licitante. 

(…) 

12. O próprio chamamento simultâneo de dez 

empresas, para apresentação da documentação 

habilitatória, é ato que carece de absoluta 

fundamentação fática ou legal, e também editalícia. A 

simples pressa administrativa, que obviamente não 

cancela as normas e os princípios regedores da 

licitação pública, não é capaz sequer de explicar a 

adoção desse procedimento. A menos que se possa 

licitamente presumir que a imensa maioria dos licitantes de 

ordinário desatendem as condições de habilitação, o que não 

é verdade. O normal seria a presunção diametralmente 

oposta, ou seja, de que as empresas atenderiam aos 

requisitos. Em face disso, é cristalino que o 

procedimento mais correto e seguro seria tratar com 

uma empresa por vez, seguindo a ordem de 

classificação advinda da fase anterior. Note-se que a 

suposta premência administrativa estaria albergada, pois o 

pregoeiro dispunha de todo o período da tarde para 

processar o certame, sem a turbulência que se pode prever 

quando se chama uma dezena de empresas 

simultaneamente. 

13. Se do ponto de vista prático e fático não vislumbro 

uma única razão para a convocação simultânea das dez 

empresas, também sob a perspectiva legal o ato não 

encontra qualquer arrimo na legislação de regência do 

pregão eletrônico. Uma das inovações mais 

importantes trazidas pela introdução dessa 

modalidade foi justamente a de permitir o exame 

concentrado da habilitação na única empresa 

vencedora do pregão propriamente dito. A meu ver, não 

há outra leitura possível do que prescreve o inciso XVI do 

art. 4º da Lei 10.520/2002, segundo o qual “se a oferta não 

for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes 

e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.” 
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(Destacamos.) 

Diante do julgamento descrito, em que pese a celeridade seja um 

princípio essencial à Administração, este não pode se sobrepor à lei, que não 

possibilita que a Administração proceda conforme estipulado em edital. 

Aliás, conforme ponderado pelo Min. Rel. Augusto Nardes, essa 

prática configura mera “pressa administrativa”. Assim, de acordo com o 

procedimento previsto no art. 25, §5º, do Decreto nº 5.450/05 e art. 25, §4º do 

Decreto Estadual nº 12.205/06, apenas após a desclassificação ou inabilitação 

do licitante que se deve proceder com a convocação do licitante 

remanescente e não de vários, conforme entendimento do pregoeiro. 

Nessa mesma esteira, o Tribunal de Contas da União 

também julgou em outro Acórdão, a necessidade de convocação tão 

somente da empresa classificada em primeiro lugar, convocando a 

empresa remanescente apenas no caso de recusa da proposta ou 

inabilitação, evitando a convocação simultânea de outros licitantes: 

Contratação pública – Pregão eletrônico – Licitação – 

Pregão eletrônico – Convocação inicial do licitante 

classificado em 1º lugar – Não aceitação da proposta 

mais bem classificada ou inabilitação – Convocação 

dos demais na ordem – Convocação simultânea – TCU  

“[ACÓRDÃO] 9.3. determinar à Universidade Federal de 

Uberlândia que nas futuras licitações, especialmente 

naquelas destinadas à aquisição de bens e serviços de 

informática: (...) 9.3.7. observe, quando do exame das 

propostas após a fase de lances, o disposto no § 5º do 

art. 25 do Decreto nº 5.450, de 2005, de modo que o 

pregoeiro convoque, via sistema (chat), tão-somente a 

empresa classificada em primeiro lugar, sendo que, na 

hipótese de não-aceitação de tal proposta ou 

inabilitação da respectiva licitante, após os 

correspondentes lançamentos no sistema, somente 

nesse momento estará autorizado a convocar a 

proposta subsequente, e assim sucessivamente, 

evitando-se, desta forma, a convocação simultânea de 

outras licitantes”. (TCU, Acórdão nº 168/2009, Plenário, 

Rel. Min. José Jorge, DOU de 16.02.2009.) 

Pelo exposto, indispensável a exclusão da faculdade concedida ao 

pregoeiro no item 8.4. do edital, pela dissonância à legislação vigente. 

De forma semelhante e pelos motivos aqui explanados, 

também resta ilegal o disposto no subitem 8.2.3 do Edital que prevê que o 

licitante será convocado para o envio da proposta de preços e os 

documentos de habilitação concomitantemente, pois são momentos 
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distintos do procedimento licitatório. 

Não há como acoplar para um só momento, a convocação e 

análise da proposta juntamente com os documentos de habilitação. Só é 

possível ultrapassar para a fase de habilitação, após a análise e aceitação 

das propostas, sob pena de comprometimento da celeridade processual, já 

que é comum nas licitações para serviços contínuos com dedicação 

exclusiva de mão de obra, que as empresas não conseguem comprovar a 

exequibilidade de suas propostas através das planilhas de custo, sendo 

dispensável a análise documental, antes da aceitação das mesmas. 

Após a fase de lances, a empresa que ofertou a proposta mais 

bem classificada deve primeiro encaminhar apenas a proposta ajustada ao lance 

final, sendo que, no presente caso, juntamente com as planilhas de composição de 

custos, somente após a análise e aceitação da proposta é que o Pregoeiro(a) deve 

convocar a empresa para o envio da documentação de habilitação. 

O mencionado procedimento baseia-se na Lei nº 10.520/02 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras: 

(...) 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, 

quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 

motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 

o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 

documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das 

condições fixadas no edital; 

Como se vê, não há em que se falar em convocação para o envio 

de documentos de habilitação, juntamente com a proposta de preços, pois são 

fases distintas, devendo ser respeitada segundo o previsto na legislação. 

Assim sendo, necessária também a retificação do subitem 8.3.2 do 

edital, para que fique claro que o envio dos documentos de habilitação juntamente 

com a proposta não é obrigatório, mas sim facultativo ao licitante. 

III.4 - DA ILEGALIDADE DE LIMITAÇÃO DA IDADE MÁXIMA DE 10 ANOS 

PARA OS VEÍCULOS – AFRONTA A LEI MUNICIPAL Nº 1673/2006 

A Lei Municipal nº 1673/2006 (doc. 06), que dispõe sobre a vida 

útil do veículo automotor coletivo destinado ao transporte escolar, prevê a 

possibilidade de utilização de veículos que tenham até 12 (doze) anos. 

Assim dispõe o art. 1º da mencionada lei municipal: 

Art. 1º - Fica determinada a idade máxima de 12 (doze) 
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anos, contados do respectivo ano de fabricação, para 

participarem de licitações públicas municipais os veículos 

automotivos escolares destinados ao transporte de crianças, 

adultos ou adolescentes.  

De forma contrária, o subitem 18.5 do Projeto Básico – Anexo II 

do Edital está condicionando que a idade máxima dos veículos será de 10 (dez) 

anos. Vejamos: 

18.5. Idade máxima do veículo contratado é de 10 (dez 

anos) durante toda a vigência do contrato, sendo que a 

SEMED é a responsável pelo acompanhamento do 

cumprimento do contrato e condições dos veículos 

contratados para o transporte dos alunos residentes 

na área rural do município de Porto Velho e seus 

Distritos. Para a adequada prestação do serviço de 

transporte escolar, é necessário estabelecer padrões 

mínimos quantitativos e qualitativos da frota 

contratada, assegurando ao aluno, segurança, 

comodidade e pontualidade; 

A exigência é restritiva, ilegal e grave afronta à lei máxima de 

licitações, o que carece de retificação. Vejamos a importante redação do artigo 3º, 

parágrafo 1º, inciso I da lei 8.666/93: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional, e será processada 

e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes 

ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o 

dispositivo nos §§5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 

8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Nota-se que a exigência o Projeto Básico, vai de encontro ao que 

dispõe a Lei Municipal, pois restringe a competividade e afasta competidores 
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interessados em participar do certame, principalmente com relação às empresas 

sediadas no Município de Porto Velho, já que a citada Lei possibilita que os veículos 

tenham até 12 (doze) anos. 

O doutrinador Marçal Justen Filho4 assim citou em sua obra: 

“Portanto, a inviabilidade não reside na restrição em si 

mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o 

objeto da licitação e com os critérios de seleção da proposta 

mais vantajosa. Aliás, essa interpretação é ratificada pelo 

previsto no art. 37, XXI, da CF/1988 “(...) o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”). 

A incompatibilidade poderá derivar de a restrição ser 

excessiva ou desproporcionada às necessidades da 

Administração. Poderá, também, decorrer da inadequação 

entre a exigência e as necessidades da Administração.” 

Exigir que os veículos tenham no máximo 10 (dez) anos, além de 

ser ilegal e de restringir a participação de interessados, compromete de sobre 

maneira a contratação da proposta mais vantajosa à Administração, já que afasta 

interessados. 

Assim sendo, necessário se faz a retificação do edital de modo que 

o mesmo eleve a idade máxima dos veículos à 12 (doze) anos, nos termos da Lei 

Municipal nº 1673/2006. 

III.5 - DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PERÍODO DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O subitem 12.1 do Projeto Básico dispõe que o período de 

execução dos serviços será de 210 (duzentos e dez) dias letivos, conforme 

calendário escolar. Vejamos: 

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 O período de execução dos serviços será de 210 

(duzentos e dez) dias, em conformidade com o calendário 

escolar anual, considerando que a Lei de Diretrizes de Base 

(LDB) prevê o mínimo de 200 (duzentos dias letivos), não 

computando como dias letivos dia de provas e recuperação, 

havendo necessidade de ampliar em 10 (dez dias) para 

cumprir o calendário escolar. Na eventualidade de 

paralisação do transporte escolar por ocorrência de greve, 

caso de força maior ou qualquer outro evento que 

                                                           
4(FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16ª edição revista, 

atualizada e ampliada. 2014. pg 94). 
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impossibilite o cumprimento do calendário escolar, será 

elaborado um novo calendário de adequação a se fazer 

cumprir os dias letivos. O prazo de início dos serviços dar-se-

á até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, contando a partir da Ordem de Serviço. 

Quanto ao prazo de vigência, o subitem 13.1 do Projeto Básico 

prevê: 

13. PRAZO E VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

13.1. O contrato deverá vigorar pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado em conformidade com o estabelecido no art. 57, 

inciso II, da Lei 8.666/93 “à prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, que poderão ter a sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com 

vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas 

para a administração, limitada a sessenta meses”. Levando 

em consideração que um serviço de natureza contínua é a 

imperiosidade da sua prestação ininterrupta em face do 

desenvolvimento habitual das atividades administrativas, sob 

pena de prejuízo ao interesse público, de forma rotineira e 

permanente, de modo que sua interrupção possa 

comprometer o cumprimento do calendário letivo das 

escolas da Rede de Ensino Municipal e Estadual do 

Município de Porto Velho, causando prejuízo à 

Administração Pública, prejuízo ao desenvolvimento 

intelectual e social dos alunos. 

Mais adiante o Projeto Básico prediz no subitem 13.1.1 que: 

13.1.1. A execução acontecerá durante 210 (duzentos e dez) 

dias letivos, distribuído durante o período de 09 (nove) 

meses, a contar do mês de abril, considerando que o 

calendário das escolas rurais iniciará no mês de abril com 

término na primeira quinzena do mês de dezembro, 

conforme calendário escolar da zona rural (minuta de 

calendário Anexo XVII). 

Deste modo existem 03 (três) situações, a esclarecer: 

1. O período de execução do contrato será de 210 

(duzentos e dez) dias; 

2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) 

meses, a contar da assinatura do contrato; e 

3. A execução dos serviços será por 210 (duzentos e dez) 

dias letivos, durante 09 (nove) meses, entre abril e 
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dezembro, conforme calendário escolar da zona rural. 

As duas primeiras situações citadas acima é perfeitamente 

compreensível, posto que seguem o modo de execução da maioria dos contratos de 

execução de serviços contínuos, ou seja, o prazo de vigência do contrato será de 12 

(doze) meses, para prestação dos serviços em 210(duzentos e dez) dias letivos. 

Porém, diante disso, indaga-se: 

a) Considerando que a empresa formatará custos para 

disponibilizar os equipamentos, logística e funcionários por 

12(doze) meses para que dentro desse período, seja possível 

executar os serviços e receber por 210(duzentos e dez) dias 

letivos, como serão absorvidos os prejuízos, caso não haja a 

prestação de serviços pelos 210(duzentos e dez) dias letivos?  

É comum a suspensão das aulas pela inviabilidade de acesso 

por uma ponte que quebrou, pela morte de alguém da família 

dos professores/alunos, pelas chuvas excessivas, pela 

inviabilidade de trafegar nas estradas pelas péssimas 

condições, por greve ou até pela possibilidade de enchente. 

Nesse sentido, como a empresa será remunerada pela 

disponibilidade de todos os custos fixos, sem perspectiva de 

recebimento, já que deixou de trabalha por motivos alheios à 

sua vontade?  

b) Em relação à terceira situação, disposta no subitem 13.1.1 do 

Projeto Básico, que preconiza que a execução dos serviços se 

dará durante o período de 09 (nove) meses, a contar de abril a 

dezembro, conforme calendário escolar rural, necessário 

esclarecer nesse caso, se a empresa pode computar o custo de 

disponibilidade de equipamentos, mão de obra, insumos e 

logística só para 09 meses, ou para 12 meses? Lembrando que 

há condicionado no edital a prestação dos serviços em 

210(duzentos e dez) dias letivos e todas essas informações 

impactam diretamente nos custos ofertados. 

c) Se o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses 

mas a execução dos serviços se dará durante o período de 09 

(nove) meses, seguindo o calendário escolar rural - de abril a 

dezembro, como será remunerado os 03 (três) meses 

faltantes previstos no contrato, período em que a 

empresa ficará à disposição do Município de Porto Velho 

sem remuneração? 

Sabe-se que a proposta comercial deverá computar todos os 

custos com mão de obra e insumos. Enfim, a proposta deve computar todas as 

despesas necessárias para a execução dos serviços durante o período contratual. 

Portanto, para que a empresa contratada possa ofertar uma 

proposta exequível, necessário se faz que esta tenha a segurança quanto ao 
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período da execução do contrato. 

A contratada não pode ofertar proposta dividindo os custos 

da execução do contrato pelo período de vigência de 12 (doze) meses e 

somente executar os serviços por 09 (nove) meses, não sendo remunerada 

pelos 03 (três) meses faltante e mesmo assim tendo que arcar com os 

custos fixos de manutenção da frota e mão de obra que continuará à 

disposição da contratante, correndo o risco de não executar os 

210(duzentos e dez) dias indicados no edital. 

Essas informações conflitantes e a não execução dos dias 

letivos incluídos no contrato, fragilizam as empresas contratadas, além de 

receber pelos serviços prestados com muito atraso, o que impossibilita a 

manutenção da documentação dos veículos e da regularidade fiscal e 

trabalhista. 

É imperioso que todos esses questionamentos sejam esclarecidos 

para subsidiar a elaboração de uma proposta exequível e com segurança, de modo 

a evitar futura inexecução contratual. 

III.6 - DA NECESSIDADE DE DEFINAÇÃO QUANTO A INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL – ALÍNEA “A” 

DO SUBITEM 10.3 DO EDITAL – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Relativo a comprovação de regularidade fiscal, o Edital na letra 

“a”, subitem 10.3, exige prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, deixando à encargo do licitante a escolha de apresentar um ou outro. 

Vejamos: 

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes 

Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC); 

Porém, latente ilegalidade deixar o edital de definir de forma clara 

qual será de fato o cadastro exigido do licitante. 

A escolha do cadastro (municipal ou estadual) depende da 

atividade a ser exercida, devendo a exigência ser determinante no instrumento 

convocatório, não podendo ser um item alternativo, o que perde a razão da 

exigência, conforme a intenção do legislador.  

A exigência da Inscrição no Cadastro Municipal é indispensável 

considerando que os serviços a serem licitados estão sujeitos à tributação de ISS 

(tributo municipal), sendo o elemento de despesa 33.90.39 por tratar-se de de 

prestação de serviços que incide ISS. 

A exigência encontra amparo no artigo 29 da lei 8.666/93. 
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Vejamos: 

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em: 

(...) 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;” 

Nesse sentido, vislumbra-se que o dispositivo está diretamente 

ligado à comprovação de cadastro em compatibilidade com o ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. Não faria sentido exigir 

cadastro estadual, se a atividade a ser exercida não tem obrigatoriedade de 

cadastro e tributação de ICMS, muito menos de exigência de cadastro municipal se 

não houvesse tributação de ISS. Essa é a razão da faculdade estipulada no artigo 

29, II da LLC. 

Acerca do tema, Marçal Justen Filho5 discorreu com clareza e 

precisão quanto à conjunção da legislação, mencionando a jurisprudência do STJ 

sobre o assunto: 

“3.2) Cadastro estadual e municipal (inc. II) 

O inc. II desperta alguma dúvida em virtude da 

conjunção “ou” constante de sua redação. Já se 

verificou hipótese em que o sujeito pretendia escolher 

entre o cadastro municipal e o estadual. Tal alternativa 

não se põe. O dispositivo deve ser interpretado no 

sentido de que a natureza da atividade a ser 

desenvolvida no curso da contratação determinará a 

inscrição cadastral. Assim, por exemplo, suponha-se 

contrato de prestação de serviços sujeito ao ISS. Não é 

possível apresentar prova de inscrição no cadastro 

estadual, eis que a atividade a ser desenvolvida 

acarretará a incidência de ISS (tributo de competência 

municipal). Será possível deixar de apresentar comprovante 

de inscrição no cadastro estadual em caso de prova da 

ausência de sua existência. Se a atividade objeto da 

contratação caracterizar incidência de tributo 

municipal, será desnecessária e imprestável a 

comprovação de inscrição no cadastro estadual. 

Ou seja, a parte inicial do inc. II deve ser interpretada 

em consonância com a parte final (“pertinência ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual”). Torna-se claro o motivo da utilização da 

conjunção referida (“ou”). Não se trata de remeter à 

                                                           
5FILHO Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16ª Edição, Revista 
dos Tribunais, 2014, pg. 560 
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escolha do licitante, mas de adequar a exigência à 

natureza da atividade desenvolvida e à competência 

tributária estadual ou municipal. 

O STJ apreciou questão em que um particular não estava 

inscrito em nenhum cadastro local, por não ser contribuinte 

nem de tributos estaduais nem de municipais. A 

Administração entendeu que tal acarretaria a inabilitação. O 

interessado impetrou mandado de segurança e obteve 

sucesso. O STJ decidiu que a expressão “conforme o 

caso” deve ser interpretada no sentido de que apenas 

se e quando houver inscrição é que será necessário 

comprová-la. Ademais, a inscrição cadastral deveria 

ser avaliada em função do objeto licitado, e no caso, 

era dispensável a exigência. O julgado é bastante 

interessante, inclusive por envolver análise dos efeitos 

da ausência de impugnação prévia do edital e outros 

temas tradicionalmente controversos no âmbito de 

licitações. Pode ser conferido na RSTJ 113/15-51, jan. 

1999, a. 11.” 

A doutrina exposta é elucidativa e não necessita de nenhum 

complemento, dada sua natureza arrebatadora sobre o tema, inclusive com menção 

a jurisprudência do STJ. Ora, o legislador possibilitou a apresentação da 

comprovação de inscrição estadual ou municipal, considerando não ser uma escolha 

do licitante, e sim, por estar diretamente ligado à atividade a ser exercida conforme 

elemento de despesa envolvido na execução do contrato. 

Considerando que o objeto da licitação é a prestação de serviços 

de transporte escolar, simples perceber que se trata de contratação com incidência 

de ISS (municipal) e em razão disso, deve-se definir a exigência da letra “a” do 

subitem 10.3, do edital para prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

municipal, considerando que os serviços a serem executados tem incidência de ISS 

(tributo municipal). 

Destarte, a exigência de prova de cadastro municipal, se 

harmoniza com o tipo de atividade a ser desenvolvida, e deve ser estipulada no 

instrumento convocatório antes da sessão inaugural, tornando-se ilegal estipular 

regras posteriormente. Assim, demonstra-se a ilegalidade do disposto na letra “a” 

do subitem 10.3 do edital, a qual também precisa ser reformada. 

III.7 - DA NECESSIDADE DE OUTROS ESCLARECIMENTOS – QUANTITATIVO 

DE VEÍCULOS E CAPACIDADE DE CARGA – MAPAS E ROTAS 

 

III.7.1 - DO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A SEREM CONTRATADOS E DAS 

ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PARA VEÍCULOS - CAPACIDADE DE CARGA 

O item 18 do Projeto Básico, assim dispõe: 



 
 
 

 

29 

18. DO VEÍCULO ESCOLAR CONTRATADO 

18.14. O total de veículos escolares contratados são 146 e 

deverão seguir as especificações abaixo: 

a) 58 (cinquenta e oito) veículos Pequeno Porte – PP 

para até 23 alunos sentados, com poltronas com 

estofamento, sem ar condicionado. Não será contratado 

ônibus com elevador de acessibilidade, por se tornar inviável 

sua utilização na área rural por onde irão circular, 

considerando-se, ser vias carroçais sem ponto de apoio para 

uso de cadeirante em suas rotas. Para atendimento dos 

eventuais casos de portador de necessidades que necessitem 

de atendimento para adentrar aos ônibus será contratado 

servidores específicos para atende-lo, por ser mais viável 

economicamente e eficientemente na prestação do serviço. 

(...) 

b) 58 (cinquenta e cinco) veículos de Médio Porte - MP 

para até 44 alunos sentados, com poltronas com 

estofamento, sem ar-condicionado. Não será contratado 

ônibus com elevador de acessibilidade, por se tornar inviável 

sua utilização na área rural por onde irão circular, 

considerando-se, ser vias carroçais sem ponto de apoio para 

uso de cadeirante em suas rotas. Para atendimento dos 

eventuais casos de portador de necessidades que necessitem 

de atendimento para adentrar aos ônibus será contratado 

servidores específicos para atendê-lo, por ser mais viável 

economicamente e eficientemente na prestação do serviço. 

(...) 

c) 30 (trinta) veículos de Grande Porte – GP para até 

59 alunos sentados, com poltronas com estofamento, sem 

ar condicionado. Não será contratado ônibus com elevador de 

acessibilidade, por se tornar inviável sua utilização na área 

rural por onde irão circular, considerando-se, ser vias 

carroçais sem ponto de apoio para uso de cadeirante em 

suas rotas. Para atendimento dos eventuais casos de 

portador de necessidades que necessitem de atendimento 

para adentrar aos ônibus será contratado servidores 

específicos para atende-lo, por ser mais viável 

economicamente e eficientemente na prestação do serviço. 

(...) 

Muito embora o subitem 18.5 do Projeto Básico permita a 

contratação de veículos com até 10 (dez) anos de idade, somente veículos novos 
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conseguiram atender tais especificações. 

Ademais, o veículo descrito na letra “c”, não possui a mesma 

capacidade de carga/transporte de alunos adultos, ou seja, o veículo dimensionado 

para transportar 59 (cinquenta e nove) alunos sentados, refere-se somente a 

crianças pequenas, não sendo capaz de transportar a mesma quantidade de alunos 

adultos/adolescentes. 

O mesmo ocorre com o veículo tipo Pequeno Porte da letra “a”, 

que basicamente possuem o mesmo custo operacional de um veículo de Médio 

Porte (44 passageiros) para realizar o transporte de um número inferior de alunos 

(23 passageiros).  

No caso do item “a” faz se necessário um estudo mais apurado 

da economicidade desta contratação, tendo em vista que a diminuição da 

capacidade de transporte de alunos entre os dois tipos de equipamentos “a” e “b”, 

comparando-os, não se reflete proporcionalmente nos custos de contratação, 

elevando assim o custo do aluno transportado. 

Destarte, se faz necessário que o setor requisitante esclareça se 

de fato não seria o caso de uma reanálise quanto ao tamanho/porte de cada veículo 

e quanto quantitativo a ser contrato, diante dos questionamentos ora 

apresentados, pois estes não se mostram economicamente viável. 

Não consta do edital tampouco do projeto básico informações 

quanto a quantidades de paradas obrigatórias para o transbordo de alunos de cada 

rota, bem como não consta o quantitativo de alunos a serem transportados por 

rota. 

Salienta-se que estas informações são imprescindíveis para o 

levantamento de custos operacionais, logísticos e até mesmo para a efetivação dos 

respectivos seguros de vida. 

É necessário que o edital e/ou projeto básico seja modificado para 

a inserção das referidas informações de modo a propiciar a apresentação de uma 

proposta de preços realmente realista e exequível. 

Desta forma, verifica-se a necessidade de esclarecimento a todos 

esses questionamentos, para que todas a regras quanto a execução do contrato 

sejam expressas de forma clara sem a possibilidade de interpretação dúbia. 

III.8 – DA FRAGILIDADE NA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO 

FINANCEIRA E DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA IN 05/2017, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 

FEDERAIS  

Considerando que no futuro contrato serão utilizados recursos 

federais do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, valores na 

ordem de R$ 3.027.420,00 (três milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e vinte 
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reais), conforme preconiza o subitem 14.3 do Projeto Básico, o edital deve seguir e 

exigir que os licitantes sigam as Legislação Federal quanto a operacionalização do 

contrato, conforme preconiza a Instrução Normativa IN nº 05/2017. 

Desta maneira, o edital deve ser retificado para fazer inserir no 

subitem 10.5, relativo à qualificação econômico-financeira, o seguinte texto 

extraído da Instrução Normativa IN 05/2017: 

11. Das condições de habilitação econômico-

financeira: 

11.1. Nas contratações de serviços continuados com 

dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração deverá 

exigir: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez 

Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG 

superiores a 1 (um);  

b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo 

Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 

16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 

centésimos por cento) do valor estimado da 

contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis do último exercício social;  

c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por 

cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis do último exercício social, apresentados na forma 

da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 

quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta; (retificado em 30 de dezembro de 

2012 – publicado no DOU nº 252, Seção 1, pg.840.)  

(...) 

Observa-se que o instrumento convocatório não está exigindo a 

comprovação do CCL de no mínimo 16,66% do valor estimado da licitação, bem 

como deixou-se de exigir a comprovação de capital social ou patrimônio líquido de, 

no mínimo 10% (dez por cento) do montante da contratação, o que poderá 

ocasionar uma contratação frágil com empresas que não possua uma boa saúde 

financeira. Portanto, o edital carece de reforma. 

Vislumbra-se no edital, que exigir-se-á a comprovação de 

patrimônio líquido ou capital social registrado, tão somente aos licitantes que 

apresentarem índices menor que 1, em relação à Liquidez geral, Solvência Geral e 
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Liquidez Corrente. Vejamos: 

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que 

extraírem e apresentarem o cálculo do índice de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), 

calculados de acordo com a aplicação das formulas. 

10.5.7. A empresa licitante que apresentar resultado 

menor a 1 (um), em qualquer dos índices constantes 

no subitem 10.5.5 e 10.5.6 deste Edital, deverá 

comprovar capital social registrado ou patrimônio 

liquido mínimo de 5% (cinco por cento) do montante 

da contratação, de acordo com os parágrafos 2° e 3°, 

do artigo 31 da Lei 8.666/93. 

Não é plausível que a Secretaria Municipal de Educação, que tem 

diversos problemas em relação a contratos rescindidos judicialmente, que não se 

preocupe com a demonstração mínima da saúde financeira das empresas 

participantes do certame licitório, restando satisfeita tão somente com 

apresentação de índices iguais ou superiores a 1, ignorando a possibilidade legal de 

exigir patrimônio líquido de todos os participantes. 

A lei de licitações n. 8.666/93, não limita a possibilidade de 

exigência de patrimônio líquido ou capital, apenas se os índices forem menores que 

1, possibilitando a exigência nos casos de licitação para entrega futura ou prestação 

dos serviços, principalmente no caso de licitações de grande monta: 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação 

econômico-financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos 

no caput e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por 

cento) do valor estimado do objeto da contratação. 

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da 

capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou 

lucratividade. 

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura 

e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, 
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no instrumento convocatório da licitação, a exigência 

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou 

ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta 

Lei, como dado objetivo de comprovação da 

qualificação econômico-financeira dos licitantes e para 

efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser 

ulteriormente celebrado. 

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido 

a que se refere o parágrafo anterior não poderá 

exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo a comprovação ser feita 

relativamente à data da apresentação da proposta, na 

forma da lei, admitida a atualização para esta data 

através de índices oficiais. 

(...) 

A Administração nesse quesito, deixou de se assegurar que as 

empresas interessadas, comprovem deter de capital registrado ou patrimônio 

líquido de até 10(dez) por cento do valor da proposta, exigindo tal comprovação de 

apenas 5% tão somente de empresas que apresentarem índices inferiores a 1, 

sendo que essas empresas já demonstram não possuir recursos suficientes para 

pagar suas dívidas. 

Ora, não basta a empresa com grande número de débitos, prove 

que detém de patrimônio líquido. Todas as empresas, inclusive as que demonstrem 

índices iguais ou acima que 1, devem demonstrar deter de condições financeiras 

para suportar onerosa prestação de serviços, demonstrando o mínimo de 

equipamentos e acervo patrimonial para suportar a contratação e viabilizar a 

execução de serviços com seus equipamentos e todo acervo patrimonial. 

Além de deter de patrimônio para resguardar eventuais 

descumprimentos e aplicação de multas, a Administração deve aferir se a empresa 

detém de equipamentos ou ao menos condições para adquirir equipamentos para 

execução contratual, o que se demonstra com o patrimônio líquido. 

O STJ decidiu quanto à legalidade de exigência de 10% nos editais 

de licitação nos casos de licitação de grande expressão econômica: 

“2. Não se identifica nenhuma ilegalidade no fato de que, em 

razão da grande expressão econômica e de responsabilidade 

técnica, exija-se das empresas a comprovação de capital 

social mínimo ou patrimônio líquido em 10% do valor da 

contratação. Precedente: MS 8.240/DF, DJ 02/09/2002, Rel. 

Min. Eliana Calmon; Resp 402.711/SP, DJ 19/08/2002, de 

minha relatoria (REsp nº 927.804/MG, 1ª T., rel. Min. José 

Delgado, j. em 20.09.2007, DJ de 1º.10.2007) 

Diante do exposto, indispensável que a Administração 

retifique o item, exigindo patrimônio líquido de 10%, conforme possibilita a 
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legislação, como forma de avaliar melhor o futuro contratado, que deve demonstrar 

possuir saúde financeira para executar serviço tão complexo e oneroso. 

III.9 - DA FRAGILIDADE QUANTO À EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA 

OPERACIONAL 

O item 10.4 do edital, alínea “a” contempla exigências quanto à 

capacidade técnica operacional das empresas licitantes. 

 

Nota-se que a compatibilidade em quantidades fora limitada 

apenas em 20% a 25% do quantitativo por lote, sendo quantitativo irrisório a 

assegurar a administração que está contratando empresa que realmente detenha 

de desempenho anterior para execução de objeto tão relevante ao Município. 

 

A exigência de comprovação de qualificação técnica é de grande 

importância, principalmente com relação ao objeto licitado no presente certame. 

Vejamos a lição do grande doutrinador Marçal Justen Filho: 

“O conteúdo e a extensão da qualificação técnica dependem 

diretamente do objeto da licitação. Ao definir o objeto a ser 

contratado, a Administração Pública está implicitamente 

delimitando a qualificação técnica que os eventuais 

interessados em participar da licitação deverão apresentar.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal - Comentário à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 16ª edição, pg. 577). 

No mesmo sentido, cita-se o entendimento do STJ, que assim se 

posicionou: 

“(...) 4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem 

tampouco a ampla competitividade entre eles, o 

condicionamento editalício referente à experiência prévia dos 

concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de 

demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, 

II da Lei 8.666/93. 

 

5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da 

ampla competitividade não são absolutos, devendo ser 

ponderados com outros princípios próprios do campo das 

licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor 

proposta e o da segurança do serviço/produto licitado. 

 

6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (I) 

adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou 

similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como 

meio, a qualificação técnica – o fim visado, (II) necessária (a 

prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao 

objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a 

sumarização das exigências legais) e (III) proporcional em 
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sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, 

porque nivela os competidores uma vez que parte de uma 

qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque 

objetivo das melhores propostas com base no background 

dos licitantes). 

 

7. Precedentes desta Corte Superior. 

 

8. Recurso especial provido” (Resp. 1.257.886/PE, 2.ª T., rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, j. em 03.11.2011, DJe de 

11.11.2011). 

 

Nesse sentido, indaga-se: 

 

a) Se uma empresa arrematar todos os lotes que somam 

146(cento e quarenta e seis) veículos, a mesma será 

habilitada ao comprovar que já executou serviços de 

transporte de passageiros com apenas 29(vinte e nove) 

veículos, o que representa 20% do quantitativo total? 

 

b) Caso uma empresa seja habilitada par ao lote 04 (União 

Bandeirantes), que é o maior lote, que contempla 25 

veículos, caso seja demonstrado que a empresa já executou 

os serviços por 06(seis) meses com apenas 05(cinco) 

veículos, o que resulta em 20% do quantitativo, a empresa 

poderá ser habilitada para todos os lotes, que alcançam 

146(cento e quarenta e seis) veículos? 

A quantidade de 20% é irrisória ao se tratar de objeto tão 

relevante. Frisa-se que a prestação de serviços licitados é o transporte de 

centenas de crianças de suas casas para escola, em estradas com péssimas 

condições, o que de forma alguma pode ser considerado como pequena 

complexidade para aferição da capacidade técnica operacional, que busca 

aferir o know how da empresa na execução de serviços similares nas 

proporções permitidas por lei. 

É razoável que se utilize os rigores da lei e da jurisprudência, no 

intuito de resguardar a Administração de futura responsabilidade quanto à má 

execução dos serviços e a possibilidade de acidentes que comprometem a vida de 

diversas pessoas, inclusive crianças, pela omissão dos gestores. 

Como dito, o dispositivo do edital encontra guarida na legislação 

vigente, especialmente no art. 30, inciso II da lei 8.666/93, que permite que se 

exija atestado de capacidade técnica compatível em características, quantidades e 

prazos, abonando maior segurança na contratação. 

Ademais, quando a Administração entende pela necessidade de 

exigência completa em harmonia com a lei, sabe-se da necessidade em estipular 

percentuais para posterior julgamento, já que o legislador deixou de estipular 



 
 
 

 

36 

qualquer percentual de compatibilidade, restando às Cortes Fiscalizadoras de 

contas por firmar entendimento quanto ao assunto. 

Em razão disso, destaca-se o Acórdão nº 1.052/2012 

Plenário do TCU, com precedentes nos acórdãos nº 737/2013, 1695/2011, 

534/2011, 1557/2009, 2143/2007, 1341/2006, 1937/2003 e 124/2002, 

todos do Plenário e 3157/2004, da 1ª Câmara, demonstrando a legalidade 

ao se exigir compatibilidade em quantidades, em fixar quantitativo de até 

50%, o que fatalmente proporciona maior segurança à administração de 

que contratará com empresa que possui desempenho anterior e expertise 

na execução de serviços de transporte escolar. 

IV – DO PEDIDO 

Ante o exposto, bem como amparada nas razões acima 

expendidas, requer a Vossa Senhoria: 

 

a) o acolhimento da impugnação ora apresentada, na forma da 

Lei, especialmente ao artigo 17, do Decreto Municipal n° 10.300/2006, bem como 

subitem 11.1 do Edital n° 142/2018; 

 

b) a divulgação, pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, após a modificação requerida, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido; 

 

c) a competente decisão sobre a presente impugnação, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas; 

 

d) seja a presente impugnação processada em seus exatos 

termos de regularidade até seu encerramento. 

 

e) no caso de eventual julgamento pela improcedência da 

impugnação, antecipa-se o pedido de carga do processo para extração de cópias 

em caráter de urgência para providências administrativas e judiciais cabíveis. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Porto Velho(RO), 17 de dezembro de 2018. 
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Inventário de documentos: 

 

01 – Procuração e Atos constitutivos; 
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03 - Portaria de Revisão Transp. Escolar – SUPEL; 

04 - Caderno Técnico SUPEL; 

05 - Manifestação AROM; 

06 - Lei Municipal 1673/2006. 


